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İki senedenberi Ordu Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde, Müddei Umumi
olarak bulunuyorum. Bu müddet zarfında muhitin kültürel hareketlerine,
elimden geldiği kadar iştirôkten daima en derin zevki duydum. Bu vesile
ile, kendime ötedenberi çalışma sahası diye seçtiğim « Kriminoloji » mevzuu
üzerinde.. mahalli tatbikat ve tecrübelerden istifade fırsatını da buldam.,

«Lyon» İstinaf Başmüddet Umumisi dostum Sanebie'nin bit gün bana de-
diği gibi, müddei umumi/elin vazifesi, vatanlaruıa ve adalete şerefle ve şeref
içinde hizmet etmektif .. Vatana hizmetin ise, hududu yoktur. Imkan buldak-
.ça resmi vazife saatleri haricinde de çalışmayı tazamman eden bu hizmete
iştirdk, her memur, her san'at ve meslek sahibi için bir borçtar.

Yalnız bu vazifenin maddi karşılığı yoktur. İnsan mükl1jatınt, ancak
kendi vicdanından alır. O halde, onun zevki ebedidir,

işte bu anlayışla, Ordu cemiyetinin kültürel hareketlerine söz ve yazı ile
muntazaman iş!ini:': ederken, farkında olmadan, sırf o cemiveti alakadar
eden bir sıra etüd meydana geldi.

Bu etüdlerden bir kısmı, Halkevi salonlarında konferans, bir kısmı da
Otases gazetesinin Fikir ve Edebiyat sayfalarında, ve;.ıaAylık «Ordu» mecmu-
asında makale olarak neşredildi,

Edip ve muharrir arkadaşım Namık Senin Mayda, Ordu halkuun ve
-entellektüellerin büy.ük alakasını çeken ve, bilhassa mahallin kriminslojik
cereyan ve renklerini aksettiren bu etüdlerin, bir araya geliri/erek neşredll-
mesı fikrini ortava attı. Halkevi. bu fikri destekledi. Oürses müessesesi de,
işin teknik tarafını üstüne aldı. Bana da sadece bit müessese ve arkadaşlara
teşekkür etmek zevk ve vazifesi' kalmış oldu.

Bu konferans ve makalelerin vaktile hazırlanması ve şimdi. de bastlması
.işi, doğrudan doğruya bunların teşvik ve arzusu ile vukuôulmuştur,

Şu halde, bu kitap benim değil, arılarm eseridir.

J
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Çocuk kriminalitesi ve hireaye te~kilatı( * ).

'Sayın Bayrınıar, BaylaT':

Halkevimizin kıymetli reisi Dt. Karamustafa. ihdas ettiği
" Kültür Ge~elerİ" nin ilkinde söz almamı teklif etti. Bu teklifi,
bir vazife bilerek kabul eyledim. Zira, kanaatime 'göre, memlekcti-
miz memurlarm.n iki türlü .vazifesi " vardır:

A- Hükümete karşı olan vazifeleri.
li- Halka karşıolanvazifeleri.
Birinci vazifelerine mukabil ücret ve 'maaş almaktadırlar: İkinci

vazifeleri fahridir. Evvelce, memurlar, bu ikinci vazifelerini ifa
edemiyorlardı. Zira, halk içine inmeleri için hiçbir imkan mevcut
değildi. Fakat şimdi, Halkevleri, bu imkansızlığı ortadan kaldırmış
ve her memurs, halk ile temas etmek ve halk için çalışmak fırsa-
tım vermiştir.

İşte ben de, o güzel imkan ve fırsattan istifade ederek, karınca
kaderince, halka karşı olan vazifemi ifa etmek üzere, kıymetli
'huzurunuza çıktım.

19 uncu: asrın ortalanna doğru, çocuk meselesi, dünyanın naza-:
n dikkatini celbetti. Bu da, o zamanki iktisadi hayatın bir zaru-
reti icabı idi. Evvelee, erkek dışarıda çahşırken, kadın evde ve
çocuğunun yanmda kalıyordu. Bilahare, aile birliğinin refahı' için

, kadın da aktif hale gelmek zamretini duydu ve hayata karıştı.
Çocuk bu suretle evde yalnız kalınca, babasının otoritesinden kur-
tuldu ve yavaş ya\'a§ bir mesele haline gelrneğe başladı. Buna
karşı koymak için aile reisinin (edip hakkı arnrıldı ve çocuklar
mahkemesi ve çocuklar mevzuatı 'kurııımağa başlan dı.

ÇOCUK KRİM.İNALİTESİ: (Sebep ve amilleri )

Bilhassa yirmibeş senedenberi, hakimler, doktorlar ve müreb-
biler, çocuk kriminalitesi ve onun sebep, ve imiJleri- ile çok ya·
kınJan meşgulolmağa başladılar. Bu mesaiye rağmen, bugün ka(.i
bir netice alınmış değildir. Bununla beraber, çocuk kriminaJit~i,
üzerinde az veya çok t.esİri olun sebepleri, sıra ile, şu şekilde
izah edebiliriz:

A- Bozuk bir aile muhiri
B- Sokak ( Muhit )
C-, Mektepsizlik
iD_· İ~sidig
E- Sinema ve neşeiyat
F- İrsiyet (Alkolizm. frengi ve verem ) ı _

A- Bugün mahkeme önüne çıkarılan çocuk dosyalan tetkik
edildjği zaman, bunların % 80 .inin, bozuk bir aile muhitine ,i~.
olduğu, görülür. Bozuk aile muhiti diyinee, boşanma. ayrılma vey~
tek sebebi ile, bağları hiç kalınıyan veya gevşemiş olan. karı k~~
DlD muhiti akla gelir.

Bir de, halen kanuni bağları sağlam olup da anlaşannyan iki
tarafın teşkil ettiği, münazaalı, ihtilaflı hir birlik vardır ki,: çocu-
ğu usandırır ve sokağa düşürür. ,

B- Evinde barmamıyan çocuk sokağa 9ü§~f. Orada ,hi~aıeıı!~"
nesareısis ve kendi haline kalır. O zaman, dükkanların, mağ,za.
ların, sinemalann vitrinlerinde durup, qyg~Q.8U~re~i.rnle!,. il~oluı-,
tehlikeli mecmııa ve kitaplar görür" kendi par~sl. ile ala_mıracatı
süslü ,~yayı hasretle seyred=r. Yanına- sokulan. kötü. arkadaşlar
peydahlıyarak adım adım. cürüm muhiti içinç g~re.r'.

C- Terbiyeyi muhtelif surette tarif eden pedagoglar . vardır.
Ren size gayc_t l.ntsiıı bir tarif vereceğ~.m.Terbiye, mekpp,ve ailenin
müşterek gayretleri mahsulüdür. Bin aile,,'bu gayreti tam olarak
ı?östermezse, yük mektebin omasurıda kalır. Bu vaziyet kar§ısı~~a,
mekter, aileuiu yokluğunu duyurrnamağa çalışır. Fakat mek{e~ız~
lik. hiçbir suretle telafi edilemez ve onun yeri' doldurulames.

Zira mektepsizhk yalnız cehaterin değil, serst'riliğin ve hötüu
sosyal rel1ksiyonların menşerdir. MektepsizliJi, nesaret ve enerji-
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, Doksıanhğı ve anne babanın manevi sukutları doğurur.
D- İşsizlik, h~r tü~lü' tesirlere: müsaitçocuğun iradesini kırar.

Ve şerefli bir insan olarak yaşamağı güdeşÜri,r. Hele aile muhitine
yerleşen işsjzlik,' çahş'mağı ye gayret göstermeği bir mecburijet
hali~den:"çıkarır,; " \' .. ,"

E-, ," Pedagojibakımından, sinema, çok muvaffakiyetli bir terbi-'
ye vasıtasıdır. Fakat iyi k nllanılmak şartile. Çocuklarm terbiyesine :
matuf filimler vücuda getirilirse, bu terbiye vasıtasıum fıymetiai '
ölçmek bile kabil değildir. Fakat bu ekseriya mümkün" olamadı-
ğından, çocuklan cürüm muhi.tine doğ~u iter. Bu 'işi kanun yolu
ile halledip. çocukları mutlak surette sinemaya girıİıek,tenIQenn~t-
rnek kabil değildir. Zira, bütün kanunlara ve memn~iy"~tlet"p'di-
men çocukların sinemaya gittikleriui göqnçktefiz. <",~"t -'

,Ne~riyat da mühimdir. çocuıayeUlek'~~ere:verdi~imif: bir 'el-
m~?-lIl''te miz olmasıaa+asami; itinaı gösteririz, fakat, 'okuyacağı
k~~pi~rın yüzüne -bile 'bak mııyız., Çocuğun midesi üzerinde göster- v,
d]gı~ı~ 'bu aıakaY'f~',.,rmıne,vLh~yatlııı jnşa-hnsuaunda neden göster':" ~
meyiz? Mideniiı' ruhtan daha .. önce, geldigi" devirler 'çok geride
kalmıştır. ' : , ' , ~i!

'~4~~<oaha~,çocu~un okuyacağı ber kelimeni~'~s~~~de durmalı~1
dır. Ancak bu suretle onun manevi .hayatmı .İstediğitarzda sevk
ve idare imkanını bulmug olur. ",

,', '", " ' ~ , , '

',~,,F:- 'irsiyetiıı"de:, iri minalite ü~erinde, tesiri çok, büyüktür.'
ır8ı!et~n, baş~ıca a~ilıeri" alkoiizm, frengi~. verem ve keyif verici
ze~ırlerd~nıbuettır~' Bunlar, .çoeuk üzerindetehlikeli .ıesirler ya-'
pa~la.r. Çocuk, yaşadığıcmuhitin bit 'refleksidir. Onu, ya~adığı fena
muhuten ayırmak suretile islah etmek mümkündür. ,

toeük 'krlmlna litesinin ö~lenmesi
i , " (PROFİLAKSİ) ,

h:""Çocpkların_cürü'm:işle me temayüllerini ortadan kaldıracak ve
ıç-Qlm~z~a azaltacak s~bepler nedir? Konferansımızın hacmi" bu

~~e~lerı ,~zun. ~dıya ,ımha müsait değildir.' Onlarm sadece ieim~
&QTlD.ı kayıtleiktıfa ediyorum., ' '

- .. , .

J

A- Fili nezaret,
B---- Irsl neticeler tevlit eden hastalıklarla mücadele,
C - Hıfsıssihanın tedrisi ,
D- Maddi sefaleti intaç eden neticelerle mücadele,
E- Çocukların manevi himayesini temin, '
F - Mücrİm çocuklara ait yetiştirme mekteplermin tesisi.
Avrupada mahkeme önüne çıkan mücrim çocuklar hakkında

;Şu,muamele yapılmaktadır:
.a- 13 yaşından küçük olanlar hakkında, temyiz kudretini

haız bulunmadıklarına dair kanuni bir karine mevcuttur, Bunlar
mahk~ffieye sevkedilmeeler. "Chambre du conseil denilen ve bir
.hakirnden ibaret olan' bir odaya celbedilrrler. Hakim daha ziyade
baLa rolündedir.

b- 13-18 Ja~laı'l arasında olanlar için husus! bir mahkeme
'vardır. Bu mahkemenin kararları da şunlardır:

1- Çocukları allesine teslim;
2- çocuğu başka bir aileye tevdi,
3- çocuğu bir patronaja veya aeitanis püpIiğe tevdi.

Bize gelince:
, ~ ~izde çocuk meselesi maalesef, henüz ele alınmış değildir. Biz
'hala çocukları, kanun yolu ile ıslaha çalışıyoruz. Fakat çocuk ve
kanun kelimeleri birbirine öyle zıt iki kelime ki. ,

~ocu~lar meselesini, kanun yolu ile halletmeğe çalışanlar, her
'mucızeyı kanundan bekleyenlerdir. ,

. Bizele ~vvelce aile otoritesi, çocuğun cürüm işleme ıemayülleri-
ILI yok edıyordu. Türk adetleri ve telkinleri de buna yardım edi-
y~rdu. Anne babanın önünde sığara ve alkol içilmemesi, büyüğün
sözünün dinlenmesi gibi ecdat adetleri, asırlar boyunca, bizde bi'r
çocuk meselesinin ortaya çıkmasına mani olmuştu.

Faka.t ~hı:d~ ~rtık o eski aile otoritesinin yerinde yeller esiyor.
Çocuk, istiklalini ele almıştır. Siğaranın dumanlarını, anne baba-
Sının yüzüne üflemekte, alkolün her nev'ini serbest serbest içmek-
te~ir: Bu, ~lk. jsy~~ alametleridir. Ve bunun önüne geçmek için
-ehmlzde hiçbir sılalı yoktur. Fransa'da babanın k.nu~i tedib hak-

-
"
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kı vardır. çocuğunu uslandırmak için hakime müracaat hakkı'
mevcuttur. Hakim ilk defasında, çecuğu hir ay kadar hapsettirebi-
lir. Tekerrüründe hu müeyyide ağırla§tırılır.

Bizde babaya verilmiş ıhir tedip hakkı mevcut değildir. H~tta
çocuğuna hir tokat vursa, derhal maznun diye Sulh mahkemes~ne
düşer. Ve asgari üç gün hapis, hir lira ağır para cezasına mahkum,
olur .. Bu vaziyette olan baba, ne yapsın? Gemi azıya alan çocuğu
kurtarmak için hangi çareye baş vursun? -

Uzağa gitrneğe ne hacer, İşte Ordu'nun sokakları ... Orada kü~e
küme, gayri muntazam bir halde duran ve üynıyan çocukların bır-
birine hitaplarını duymamak İçin sağır olmamız icap eder .. O ne-
hayasızca.. kötü sözler, bağırmalar, küfürler, -hakarctler ... Yekdiğe·
rile konuştukları Iisan adeta başka bi!" lisandır. Yeni bir küfür
Iisanı, birbirlerine en basit hitapları bile, hakaret mevzuunu teş-
kile kafi kelimelerden mürekkep.

Bu çocuklardan bazısı mektebe devam etmektedir.' Bir kısmı,
mektepıen çıkarılmıştır. Bir kısmı ise, hiç mektebe girmemıştır.
Kendi çocuklarınızı mektebe göndermekle onu kurtarmış olamaz-
SlDlZ. Bu tehlikeli sokak muhitini temizlemek Iaznndır.

Bizim mahkeme dosyaları, bu sokak muhiti kahraman larile
çoğaImıştır. Hırsızlıktan, birbirini yaralamaktan, adam öldürmek-
ten, hakim karşısına çıkan çocuk sayısı müthiş surette artmaktadır.
Bugün' Ordu hapisanesinde en ağır cürümleri işlemiş, bir düzine-
kadar 21 yaşından küçük çocuklar vardır. Onlar bugün, r.ğır ceza
mahkümlarile, geceli gündüzlü birlikte yatıp kalkmaktadırlar.

Ordu'dakiçocukları kurtatmak ve bu tehlikeli muhiti temizle-
mek için hepimize düşen mühim vazifeler vardır:

1-- Günlük derslerden ayrı olarak, çocuklara iyi telkinlerde
bulunmak, onların- aile muhitlerile yakından temas etmek, okulun.
vazifesidir. Yalnız nazaıi derslerle hiç birşey temin edilemez.

2- Aileler tarafından çocukların sıkı takibi. Onlarm görüş-
tükleri, tanrştıklarr, - birlikte gezdiklp,ri arkadaşlarrum üzerinde
durmak ailenin vazifesidir.

3- Çocuk park ları, spor ve pHij sahaları tesis, ve onları spora-
sevkeylemek de-belediyenin vazifesidir.
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4- Zengin ve hayırsever insanlara düşen vazife de.çocuk hi-
maye teşkilatını kurmak, onu idare etmek ve manen ve maddeten
tehlikeye maruz çocukları kurtarır;aktır. Bir kaç çocuğun karnını
doyurmak, elbise temin etmek bir şey ifade et~ez. Çoc'~kları ma-
nen kurtarmak için geniş teşkilat ve büyük hımmet ıster. Zira
mevzuu bahs olan şey.: çocuğun midesi değil, ruhu ve manevi
-varlığıdır.

F~kat maalesef Ordu'da böyle hamiyerli insan örneklerine te-
sadüf edemiyoruz. Geçen. gün hapishanede doğuran bir mahkum
kadının çocuğunu verecek ve onu. gıdasızhktan dolayı ölümden
kurtaracak. bir süt annesi bulamadım. O çocukla alakadar kimseyi
cok aradım, fakat gayretleri m boşa gitti. Bereket versin ki, bu ce-
za evinde 30 5encye mahkum birisi, o çucuğu alıp, köydeki karı-
sına göncİermege razı oldu.

Babası cezaevinde" annesi ölmüş vey~ fakir bazı çocuklar daha
'va:: ki, onlara karşı cemiyet İakayt kalıyor. Bunlar serseri bir
halde geziyorlar. Ve yarının mücrimleri olacak şekilde yetişiyorlar.
Bugün Ordu'da tahsil çağında .1420 erkek ve 1~94 kız vardır.
Bunlardan 950 erkek ve 520 kız okula davam ediyorlar.

Okul dışında kalan 463 erkek ve 674 kız vardır. Ve b~n~arın
cümlesi işsiz giiçsüzrlür. Siz kendi çocuklarınızın nıektebe g-ıttıkle.
rini ileri sürerek, müsterih yaşay::ımazf>ınız. Zira, mektepıen sorıra
onlar, bu mektepsiz, işsiz güçsüZ muhite düşecek, oradan kötü
-örnekler alacaklardır. Çocuklarınısı kurtarmak istiyorsanız, bu teh-
.likeli muhiti islah etmeniz lazımdır; onun da islahı hepimizin el-
.Lirliğinden doğan bir gayretle kabildir. .
_ Adliyeciler, maarifçiler, idareciler, çocuk velileri, memleket

:zenginleri. elele verirler~ebu tehlikeyi göğüsliyebilirl~;r. . . ..
Ben \ bunun için üç -toplantı yaptım. Buraya, maarıfçı.lerı, mu-

robbileri ve doktorlarrçağrrdrm. Ve tehlikeyi teşrih ettım. 0D:I~-
'rın da fikrini aldım. Ru toplantılarımızın neticelerini ~ e~~le~~en-
ınize bildireceğiz. Onların da muavenet ve müzaheretlerını ısnyece-
~b. _ .

: Ordu'da çocuklar taraf;ndan fazla Işlenen bazı' cürümler'iu sPo-
heplerini iyiee tel!bit ettikten sonra. bu sebeplere tesir suretile



cürümleri önlemek çarelerini aramak üzere' g\:ti~tiğimiz .hu te~eb-
büs, muvaffak olduğu takdirde, memlekette bir yenilik olacaktır.

Bu ilk adımdan sonra, A\'rupa'da iken gördüğümüz. gibi, bu;
kabil çocuklar hakkında medikal ve sosyal anketlere başlıyacağız,

Şu suretle çocukların. şahsi ve ailevi vaziyetlerini ve onları-
cürüm muhitine doğru iten hakiki sebebleri meydana çıkaracağıs.
Ve hakimlerle mürebbilere ve bu mesele ile uğra§anlara sağlam,
rakamlar ve malümat vermek imkanını bulacağız.
, Onun için şahsi eve mesleki tecrübe ve malümatlarından isti-
fade etmek üzere, Ordu'daki doktorlara aşağıdaki yazıyı gônderdimı,

Ordu'da mahkeme önüne sevkedilen çocuk adediniri günden güne art-
ması ve bunlardan bir kısmının yaş sebebile cezai ehliyeti haiz. olmaması
itibarile serbest bırakılması ve binnetice suçlarını' tekrar etmelerine nıaniı
olacak 'hiç bir tedbirin alınmaması yüzünden, herkeste bir endişe hasıl ol-
ma~a,.'başlamıştır., .

Bu çocukların bizzat veli ve :vasilerile, mürebbi ve ôğretmenlerin düş-
ttikleri VU müşkfll durumun mahiyetirıi, hiç kimse, biz hakimler ve dok-,
torlar kadar takdir edemez.

Çocuk meselesini iyi bir şekilde halletmiş olan Avrupa ve Amerika,
milletleri, bu işte ceza müeyyidesi yerine, himaye teşkilatı vücuda getirdiler..
. Çocuk meselesinin kanun ve müeyyide yolile halledilerniyeceği -artık.

dünyada anlaşılmış bir hakikattır. .
Ordu'da çok yakında beliren ve kendisini hissettiren bu tehlikeyf

görmek ve tedbirlerini araştırmak zamanı gelmiştir.
i Nitekim daiı:emizde alakadarlarm iştirakile yaptığımız üç toplantı cürünı.
sebeplerini meydana çıkarılması hususunda çok faideli neticeler vermiştir. ,

Krirninoloji bak~mınaa~ ele alımnası icap eden bu rneselenin hallinde
tababetin rolü. ön ,saftadır. Ve bu _meselenin Ordu'da halli, Ordu hekim-
lerinin himmet ve' gayretlerine bağlıdır. Bu sahadaki nazari malümatırnza
meslekteki tecrübelerlnize ve bilhassa Ordu muhitindeki rr.iişahede ve:
kanaatımza is1iriidtm ~şağıQaki' suallerin cevaplannı sizden rica ediyoruzr
, 1- Ordu ve muhitindeki anormal ve mücrim çocukları tebabet noktai

nazarından tetkik, ne suretle kabildiı?
\

2'T""" Alelümum bu muhitte, çocukları cürme sevkeden sebep ve arniller
nedir? (Kriminoloji bakımından umumi ve ferdi faktörler)

3..:- Bu sebep ve amillere t.esir suretile cürümleri önlemenin çareleri.
Hazırlanacak umumi rapordavsizin de mqtalea ve· cevabınız, ehernmi+

yetli bir mevki işgal edecektir. 'Rapor alakadar vekaletlere ve Orda vila--
yetine gönderilecektir. '

1:J

Cevabımzın, en fazla bir ay içinde dairemiıe tevdi buyurulmuş olmasını
rica ederim. 24/5/943. ORDU c.ıııttDDBİ ll.MlJJldSİ

M.ALİsEB'OK

Doktorlarımız, bu cemiyet içinde vazife ve san'atlar .•nı İcra
ederken, muhitin cürümler üzerindeki tesirini müşahede imkanla-
rını bulmuşlardır. Ve bu müşahedelerin neticeleri, bizim için çok
kıymetlidir.

Şimdiye kadar yalnız Dr. Operatör Kazim Güneyden, şahsi ve
mesleki tecrübelerine isnat eden bir cevap alabildim. Diğer kıy-
metli doktorlanmız da, tetkikat ve tecrübelerinin mahsulü olan
cevaplarıuı verdikleri taktirde, memlekette bu meselenin organize
edilmesi ve ilk defa medikal ve sosyalanketlerin icrası kabil ola-
bilecektir.

Bu sayede Ordu çocukları, diğerlerine nazaran daha mesut bir
iştikbale namzed olacaklardır. Ordu halkı da, elbet bundan zevk
duyacaktır. Ordu hekimleri de, maddi birmenfaat· mukabilinde
olmıyarnk yaptıkları değerli hizmetlerininmükafatını, vicdanların-
dım fazlası ile alacaklardır,

Pasteur, bir çocuğu gördüğü zaman iki türlü hissin tesiri al-
tında kaldığını söyler: .

a- çocuğun haldeki yardıma muhtaç vaziyeti karşısında şefkat.
b- lştikbşlde malik olabileceği büyük vaziyerini düşünerek

saygı.
İşte bütün Türk çocuklarının istikbalini garlnti etmek ve on-

ları Pasteui"ün duyduğu saygıya layık bir halde bulundurmak içjn
birleşrnek ve bunları kurtarmak lazımd.!.

Bunun için kaybedecek hiç vaktimiz yoktur.
Sayın' diuliyenler, ben size tehlikeyi, açık 'bir' Iisanla ortaya

koydum. Tedbirlerini birlikte ,abcağız.



Mücrimler ve onların arkasından ağlıyanlar
1.....:-Mücrim ve ceza:

Kanunlarm ceza tehdidi altında bulundurduğu fiillerden bir
veya, bir kaçını işhyene mücrim diyoruz. Mücritn, işlediği' fiili
müte~kip _bir müeyyide ile karşrlaşır . Bu müeyyide cezadır.

2-- Cezanın gnyesi:
Cezadan maksat nedir? Mücrimleri nıçın cezaya çattırıyoruz?

İşte, asırlardanberi cezanın gayesi muhtelif şekillerde tecelli etmiş-
tir:

A- ilk zamanlarda cesamu gayesi intikamdı. İntikam, malum
olduğu veçhile, bir fiile ayni hareketle mukabeledir. Cana can,
göze göz istenir. Bu devirde kafası koparılau mücrime ve onun
arkada kalan .aile ve çocuklarına acıyan bulunmazdı. Zira koparılan
baş, kesilen kol, çıkarılan göz, fert ve cemiyetin intikamını tatmin
ederdi. Bu devirde, işlenen cürüm nazarı itibara alınır, ve mücri-
min vasiyeti ikinci planda, kalırdı.

Beşeriyer uzun müddet, bu faydasız zihniyetin peşinden koştu.
ve mücrimlere olduğu kadar, onların arkasında kalanlara da mer-
hametsiz davrandı. Mücrime katil" karısına katil karısı, çocuğu.
na da katilin oğlu denir ve kötü muamele edilirdi. Bu yüzden on-
.lar için cemiyette saldanacak ve rahat yüzü görecek hemen hiçbir
yer bulunmazdı.

B- İntikam zihniyeti iflas edince ibr~ti müessİre fikri peyda
oldu. Cezadan maksat, mücrimi ve başkal ••rını korkutmaktır, dendi.
Ceza, güya mücrim için bir ders olacak ve ona bir ihtar yerine
geçecekti.
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Gerçi dem ve ıztırap, insana ölçülü adım attırır, bunda şüphe
yoktur. Fakat bu mütalea, hapishaneden henüz .yeni çıkan bir
adam için mevzuubahis olabilir. Vakıt geçince. elem ve ıenrsbın
izleri silinir. Çünkü, zemanın unutturamadığı, dünyada hiç bir §ey
yoktur. Bu itiharla cezasını çekmiş olau mücrim, ıstıraplarını ça-
buk unutur ve tekrar cürüm sahasına girmekten ~ekİnmez.

İbreti müessire fikri, başkaları için d~ bir fren vazifesini gö-
remez. Başkalarının el~m ve ıztırabından ders alanlara tesadüf edi-
lemiyor. Ders olabilen vakıalar, insanların bizzat kendi başından
geçenlerden ibarettir. ,

Demek ki, cezanın gayesi oisrak, ibreti müessireyi de, ele ala-
mayız. Zira bunda dahi, mücrim değil, cürüm esastır. 'Bittabimüc-
rimin kendisi ele almmadığı gibi, 'onun ailesi ve çocukları da
kimseyi alakadar etmez.

C- İçinde ya§adığımız devir, her iki gayenin de boş olduğunu
göstermiş ve ümidini yeni bir ideale bağlamı§tır. Bu ideal, müc-'
rimi İslah ve terhive ederek cemivete kazandırmak ve onu uslsn-

J J

dırmak voludur.

Gaye artık cürüm değil, bizzat mücrimdir. Mademki mücrimi
elp, alıyoruz, onun fiilini bir daha tekrarlamasına mani olmalıyız.
Bunu yapabilirsek, ayni zamanda cemiyete iyi bir adam kazandır-
mış oluruz.

börülüyor ki, cemiyette eskisine nazaran, 180 derecelik bir
zihniyet farkı hasıl olmuştur. Cürümden mücrime geçiş, im ya~a-
dığımız devir kriminolojieinin başlıca mümeyyiz vasfıdır. Arf ık ce-
za cürme değil, mücrime verilecektir. 'Bunun için mücrimi tan ı-
rnak ve iyice etüd etmek icabeder. İşte en bü,yük güçlük de, bu-
radadır. İn~aııı anlamak, onun ruhuna nüfuz etmek, zannedildiği
gibi kolay 19ir sanat değildir. Bu itibarla cemiyet, o büyük sanata
vakıf eJemanlar yetiştirmek için her çareye başvuruyor.

3- - Mücrimlerin tasnifi:
Madt-:mki artık cezayi mücrimin kendisine verecegız, onu kata-

gorilere ayırmrk icabeder. Mücr~mlel"in kategorilerini yüzde yüz
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bir isabetle tayin etmek, henüz kabil olamamıştır. Müstakbel kri-
ınioolojinin meşgulolacağı en mühim meselelerden birisi de budur.
Kdminoloji ilmi, bunu haIlctmeğe muvaffak olduğu gün, kısmen
istikrar bulmuş olacaktır. \ .

Aschaffenburg'un noktai nazarına iştirak ederek biz de, ID.ÜC-

rimleri yedi kategoriye taksim edeceğtz. (1.)
A- Tesadüfi mücri'mler, '
B-- Hissi müerimler,
C- Fırsat mücrimleri,
D- TaammiiJ mücrimleri,
E- Sabıkalılar, .
F - İtiyadf mücrimler,
G- Profesyonel mücrimler.

İşte hakim. karşısındaki mücrimiu hangi kategoriye dahil bu-
lunduğunu tayin ettikten sonra, hükmünü daha kolay ve isabetli
olarak verebilecektir. Hiç şüphe yoktur ki, bir tesadüfi mücrimle
ı.ir profesyonel mücrim arasında fark olacaktır. İşte bu fark, ceza
miktarında ve mücrimin tabi olacağı infaz şeklinde kendini göste-

rir.
4- Mücrimlerin aileleri:
Cemiyet mücrimi ıslah ve terbiyeye savaşrrken, arkada kalan

ailesine karşı da lükayıt kalmıyacaktır. Zira müerim, ailesinden
tefrik edilerek mütalea edilemez, Ouu ıslah ve terbiye etmek için
uğraşırken. esasen terbiyeli olan diğer İnsanların sukntlarına mey-
dan vermiyeceğiz. Bunları da uçurumun kenarından tutup kaldıra-
cağız. Aksi halde mücrimi rslaha çalışırken ailesinin sukutuna şa-
bit olmamız mukadderdir .

. Fakat asrrmızın bu yeni telakkisine rağmen, maalesef menıle-
ketimizde mücrime karşı henüz anlayışlı ve ınüsait bir zihniyet
belirmemiştir. Bu zihniyeti evvela kitlenin vicdanında, sonra da
infaz memurnnun dimağında yaratmak gerektir.

Adam öldüren eski bir mahkum gördüğümüz zaman" katil
geliyor" diye ondan korkar ve kaçarız. Bu harekefimizle onu teş-
hir ederiz. Halbuki kabahat bizdedir. Onu ıslah ve terbiye e~mi§

( 1 ) K riminoloji, M. Ali S.bük. Sayfa :18.

.olsa iLlik, bu korkuya ve kaçışa lüzum kalmazdı. Bununla beraber
bu kusur, yalnız kitlenin zihniyetin e değil, yukarıda dediğimiz-
gibi İnfaz memurunun el'an terkedemediği zindancılık ruh ve
~nıetotlarındandır.

5- Islah ve terbiye işinde şahsi metotlarımız

Biz, Ordu cezaevinde kendimize mahsus bir islah . ve terhive
J

metodu takip ederek pek güzel neticeler alıyoruz. Bu metcd, Av·
rupada ziyaret ederek çalışma şekillerini te tki k eylediğimiz bir çok
cezc infaz ve isla h müessesel erinde gördüklerimizin, burada taıbi-
kata kouuluıasıudan ibarettir. Bunun ilk müsbet neticelerinden
birisi, herkesin bildiği veçhile, cezaevinde işlenen cürümlerin önü-
.nü almak olmuştur.

Artık Ordu cezaevinde, ferdi veya kitle halinde firar vakalarına
tesadüf edilmiyor, Orada birbirini ağır yaralıyan veya öldürenlere
rastgelinmiyor, Mildür ve gardiyanlara karşı gelenler veya çocukla-
ra sataşanlar olmuyor. Keyif veren . zehirleri kullananlar. kumar
oynıyanlar, maznunları ve şahitleri mahkemelerde yalan beyanata
sevkedenler ve itezvir yapanlar görülmüyor.

Cezaevinin damını delerek veya yü~sek ve yalçın dıvarlarından
-denize atlıyarak veya bahçenin dıvarlariuı tırmanarak. ksçmayı tec-
rübe etmiş olanlar, artık müessesenin sıcak ve samimi havası içinde,
geri kalan müddetlerini bitirerele hüriyete kavuşmaktan başka bi r
§~y düşünmüyorlsr. Bunlar kendilerini ziyarete gelenlere " cezaevi-
nin kapılarını ardına kadar açsalar, onların eşiğinden dışarıya bir

·adım atmak isteyenler "lnılunmaz "diye uslandıklarını ikrardan
zevk duyuyorlar.

Vaktile içerde arkadaşlarının kanile lekelenmişolan bıçaklarını
Ve diğer silahlarını, gönül arzularile bana veriyorlar. Çünkü o si-
lahların kendilerini belaya sokmaktan başka. bir işe yaramadığını
pek ala biliyorlar. .

Mahkumların ruh ve karakterlerinde hası! olan bu derin .ta-
.havvüıü yakındau hilmiyenler ve yeni infaz ve islüh sistemleri
hakkında bilgileri olmıvanlar, cezaevi önünden geçerken, onların

'sabah jimnasriğme ba§lamadan evvd İstiklal marşını hep bera Ler
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söylediklerini, her nevi sporla meşgul olduklarını, milli günlerde
müzik çaldıklarını ve kitap okuduklarıııı görerp,k "ounlarla bizim
aramızda ne fark kalıyor" diye birbirlerine soruyorlar. Bunlar
suallerinin cevabını almak için, mahkumların yüzlerine dikkatle
bakmalı ve orada hürriyetten mahrum olmanın büyük ıztrrabım
okumahdırlar. Demek ki, en büyük fark, hürriyete sahip olup ol-
nıamaktan ibarettir. l-!areket halinde olmak, teneffüs zamanlarında
spor yapmak, mil!i bayram günlerini tes'it etmek, müzik çalmak
veya kitap okumak, onların insani haklarıdır. Onları bu haklardan
mahrum etmek bugünkü infaz prensiplerinin hududu haricindedir.

Bu haklarını kullanmalarına müsaade ve hatta kendilerini teş-
vik ettiğimiz mahkümlar, yarın hürriyeıe kavuştukları zaman, ar-
tık bu cemiyetin ralıatmı bozmıyacaklardır. Bilakis, onun saadeti
için çalışmayı fırsat bileceklerdir. Çünkü onlar o şekilde, ve o
ruhla islah ve terbiye edilmektedirler.

Onlara ıztırap çektirmek te bizim İ.;İn pek kolaydır. Bunun
için, onları sadece kendi halleriıle bırakmak kafidir. Fakat bu ih-
mal ve ıztırabın acısmı yarın yine cemiyet çekecek ve içinden ve-
receği taze kurbanlarla biziili hatalarımızı pahalı YI' ödeyecektir.

Çocuklarla yaşlılarıu, ~skilerle yenilerin, ağır cezahlarla hafif-
Jerin hep birlikte yatıp kalktıkları bu ' tek koğuştan ibaret eski
kilise binasında, onların evvel ce çektikleri büyük sıkıntıları ve bm

. sıkıntıların reaksiyonları sayıları muhtelif hadise ve cürüm mev-
zularma şahit olanlar, bugi.inkü hal karşısında sevinçlerini saklı-
yanıamaktadır. İşte biz, infaz Ilminin tatbikatile meşgulolanlar,
memlekette hamdolsun, her zaman bulunan bu iyi niyetli ve te-
miz duygıılu insanların kana~tlerine eheromiyeı verir, yaptıkları
mızm mükafatmı vicdanlarımızda buluruz.

\ Terbiye ve ıslah zİh~iyeti, mahkumların arkası ndan ağlıyanla-
rın dahi ele alınmasını icabettirir. Bir mahkümu maddi ve m:mevi
çöküntülerden kurtarmak için, onun yardıma muhtaç ai lesi ve l~ö-
yündeki işi ile dahi meşgul olmak lazımdır. Onun köydeki tarlası
eskisi gibı ekilip biçiliyor mu? Oraya' başkala rı teca vüz ediyor ~u?
Karısı kendisini sık sık ziyarete gelerek ıztıraplarını azaltıyor muı
Çocukları mektebe gidiyor mu?

19

Ceza infaz sisteminde fiili rolü olan bir müddeiumum]" sıfatile -,
bütün bu meselelere c~vap verebilmeliyiz. Zira mücrimi ele almış,
'Ye onu c~miye!e kazandırmak zihniyetile ortaya çı~~ı~ olan yeni
kriminoloji ilmi ve onun zihniyeti bize bunıı emreCliyor.

6- Mahkumların çocukları:
Ordu Cezaevindeki mahkum kadınlara ait, koğuşları ziyaret eden-

ler, orada sari benizli ve yan çıplak çocuklarını göğUslerine basa-'
rak duran bazı .kadınlara rRstgeliyorlar. Kucaklarında çocuklarını
tutan bu kadınlardan bazılarının hiç gelen gideni yoktur, Kendile-
rine verdiğimiz gıdadau alacakları zayıf kalori, çocuklarının mad-
di hayarını dahi temine kifayet eder mi? Onun kifayet eımediği,
çocukların sıska vücutlanndan ve sararmış yüzlerinden besbelli de-
ğil mi? Doktorlara sorarsak. bu çocukların bu vaziyette bir dakika
içerde kalmaları fcurıen mahzurludur.

Ilu çocukların anal-m, ağir veya hafif bir ıakım cürürnlerin fa-
ilidir. O başka mesele .. Fakat kucakta tutulan bu zavallı malılük-
lar, hangi cürmün cezasını çekmek için, analarının hayatına ortak
olarak bu dört dıvar arasında yaşıyorlar?

Bunlara bir süt anası bulmak v~ya hayırsever bir kadına ve bir
aileye teslim etmek hususundaki bütün gayret ve teşebbüslerim
neticesiz kalmıştır. Nihayet erkekler tarafında cezasını çeken bir
mahkum un köyündeki karısı, bunlara yardım elini uzattı ve bu
suretle bunlardan bir Lısmının gıdasızhk ve havasızlık yüzünden
kayıplarının önüne geçebiJdim.

Bu 'v~ziyet, mahküma ve onun çoeuklarına acıyarak yardım eli-
nıizi uzatacak -derecede olg!ınlaştığımız zamana kadar devam ede-
-cektir.

Yine cezaevine yakın semtlerde, pejmurde kıyafetleri ve serseri
halleriJe herkesin nazarı dikkatını celp eden bir kısım çocuklar da,
llıahkumların çocuklarıdır. Ana "e babaları, beş on adım ötedeki
Cezaevinde yatmaktadır.

Bu çocuklardan bir kısmı alenen dilenmektedir. Diğederi ise
bu yolu tutmamak .için son kuvvetlerini harcıyerlar.

Bunlar da, kötü hi r zihniyetin kurbanıdır. Kendilerine kaatilin
Oğlu, hırsızın kızı deniyor. Yüderine karşı savuculan b~ söder.
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• alın teri dökerek hayatlarını kazanmak için muhtaç oldukları kuv-.
-I vet ve cesaretlerini kırıyor. Bunları bekliyen hazin akibetleri kes--

tirrnek müşkül değildir. .
Eğer Ordu'da, bunların istikbalinİ koruyacak himaye müesse-

seleri veya hayır sever -şahsiyerler mevcut olsa idi, her şey yoluna,
girerdi.

Komşumuz Giresun'un bu kabil çocukları; oradaki mes'ut zih-
niyetin yarattığı müessesede himaye edilmektedir. Kıymetli arka-
daşım Müddeiumumi Nafiz Yamanoğlu'nun şuurlu başkanlığı al-

i tında. çalışan Giresun Çocuk Esirgeme Kurumu, oradaki muavene-
te muhtaç bütün çocukların ralrini değiştirmiş bulunmaktadır. Bu
kurumun en başta gelen azası Bay Hasan Feridun 'dur. Servetini
seve- seve bu uğurda harcamakta ve muhitinin minnettarlığına hak.
kazanmaktadır.

Yılbaşından birkaç gün evvel bu kurum için yapılan teberruğ
miktarını söylersem, herkesin hayretini mucip olacaktır. Ciresu-
nun kıymetli Valisi İbrahim Bozkurt'un teşebbüsü ile idare edilen.
teberruğ listesi, hatırımda kaldığına göre 13000 lira ile kapatılmıştır.

Giresun'u ziyaret ettiğim zaman Ordu'daki bu alükasızhktan
dolayı kendilerine. şikayet eylemişıim. Fakat muavenetlerini bu
kadar sür'atla bize de teşrnil etmek nezaketinde bulunacaklarını
doğrusu tahmin etmemiştim. Yeni aldığım şu sevindirici mektup..
bu Iütüfkarlığın canlı Lir ifadesidir:

Ordu C. Müddeiumumili,:tine _
. Giresun Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından iaşe ve ibate edilme

üzere Çocuk Esirgeme Merkezine, beş nufus yetim ve yoksul çoaığıuı gön-
deril';'esini rica etmeğe karar verdik. Bu ricamızin lütfen kabulile hakika-
fen himaye ve muhafazaya ihtivacı olanlardan beş çocuğun tefrik ettirtlere
gönderilmesine yüksek· miisaadenizi dileriz. -Saygdal'lnf.lzla.

Giresun
Çocuk Esirgeme Kurumu R.

M üddeiumumi
Nafiz Yarnanoğlu

Kurum ôsasuıaan
Hasan Feridun '

Bu insanca yardım ve alaka zihniyetinden dolayı kendilerine
çok minnettar ve müteşekkirim. Ordu'da hiç bir müessese ve şah-
sın kendilerine yardım elini usatmadığı beş mahküm çocuğun
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Giresun'a göndererek onları bu ğüokü müşkül durumdan kurtara.
cağıw. Bu çocukların babaları, cezaevinden çıkarak hüriyete ka-
vuştukları zaman, cemiyetin sayesinde cürüm muhitine düşmekten
kurtarılmış olan yavrularına kavuşacak ve o cerniyete minnettar
olacaklardır. Eşki mücrimleri tekrar cemiyet aleyhine dönmekten
alıkoyacak,' bundan daha kuvvetli amH tasavvur edilebilir mı?

Görülüyor ki mahkumların aile ve çocuklarile uğraşmak. bizzat
o mahkumların islah ve terbiyesile meşgulolmaktan daha zordur,
Zira ne de olsa, elimizde hir ' infaz müessesesi ve bir kadro mev-
cuttur. O resmi rnües~ese ve kadro ile bu gayemize ulaşmak için
gayrt::t sarf edebiliriz. Fakat mücrimlerin aile ve çocuklarile meş-
gul olacak bir müessese ve bir personel kadrosu mevcut değildir.
Bütün j~ cemiyete düşmektedir. O cemiyet de bu vazifesini ifa et-
mezse, elimiz böğrümüzde kalır. Ordu cezaevindeki mahkümlar, bu
cemiyetin adamlarıdır. Onların aile ve çocukları da o cemiyete
emanet edilmiştir. Bu itibarta onları manen ve maddeten kurtara-
rak cemiyere kazandırdığımız gün. bu işte emeği geçmiş. iyi yürek.
li insanlar da vicdanlarmdan en büyük mükafatlarını almış ola-
caktır.

Çok sevdiğim güz~l Ordu ve onun çalışkan ve nezih halkının,
kendi sinesinden çık mış olan insanlarına ve onların aile ve ço-
cuklarına karşı daha müsait ve anlayışlı bir zihniyet ta§ıyacağına
ve elinden gelen yardımı esirgemiyeceğine .iuamyorurn. Zira düş-
kün lere yardım, büyük milletimizin karakteri· icabıdır.



Mücrimlerin I~ültür Seviyesi
Cürmün ferdi sebep ve amilleri arasinda, tahsil ve bilginin

rolü oldukça mühim bir mevki işgal etmektedir. Evvela hakimin
huzuruna, bilalıara hapishaneye g~tirilen mücrimlerin manevi se-
viyeler~ hakkında bir çok tetkikat İcra edilmiştir.

Umumiyer itibarile rnücrimlerirı, kültür seviyesi bakımmrlan,
zaif oldukları görülmüştür. Bu yüzden bir çok müellif1er, cürmü
önlemek için, cemiyette tahsil görenlerin miktarını artırmak icap
edeceğini ileri sürüyorlar. Fakat kriminolojik araştırmalar, sadece
okuma yazmaöğrenmenin cürüm işlerneğe mani olmadığını göstermiştir.

Ziyaret ettiğim birçok Avrupa hapishanelerindeki mahkumların
kültür seviyeleri üzerinde bilhassa durdum. Hemen cümlesinin,
hiç olmazsa ılk mektep tahsili gördüklerini ve okuma yazma bil-
diklerini gördüm. Ve cahil tek mahküma rastgelmedim. Şayet oku-
ma yaı:ma veya iJkmektep tahsili, cürmü önlemek için kafi g~l-
seydi, bu kabil insanların hapishaneye düşmemesi icap ederdi. ~u
hale göre, insanları anormal hareketlerden ve kanunun hudutları
dışına çıkmaktan alıkoyan şey, sadece okuma yazma öğreten bir
mektep tahsili değildir.

İnsanları cürüm sahası içine girmekten menneden şey, daha
ziyade, onların düşünce ve meleke kahil'iyetlerini inkişaf, ve şa,hsi.
yetlerini tekemmül ettiren esaslı bir tahsil ve terbiyedir. Hayat
tecrübesi ile de desteldenen höyle kuvvetli bir tahsil, insanlara
sağlam bir karakter verir. İşte bu bükülmiyen karakter, fertleri,
ahlak ve hukuk kaidelerine karşı hürmetkar kılar ve her türlü
ahvalde kendı iradelerine hakim olmalarını temin eder.

Fransız mütefekkirlerind ~n Joubert'in dediJi gibi, tam bilgi
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insanı Allaha yaklaştırır, yarım yamalak malümat ise, onu Allahtan
uzaklaştırır.

Hiç şüphesiz ki Allaha yaklaşnrar; hilgi insanı. memnu olan fi-
ılleri işlemekten alıkoyar. Yarım yamalak malümat ise, şahsiyet ve
karakterin teşekkülünü temin edeG~iyeceğinden dolayı, ins'nıı cü-
rüm sahasının içine atar. İşte hapishanelerde manen yükselmiş in-
sanla~'a tesadüf edilmemesi sebebi hundan ibarettir.

Bugünkü ceza infazının gayesi ıslôh ve terbiyedir. Haplshanoys
düşen hir mahkümu terhiye ve ıslah etmek ise, ancak onun kül-
tür seviyesini yükseltmekle kabil olur. . ,

Her mifıet bu İslah ve terbiye gayesine erişmek için kendisine
uygun bir sistem kullanmaktadır. Hu işte. hapishanedeki tahsilin
büyük rolü olduğu şüphesizdir.

Gezdiğim Avrupa hapishaııe~erinjn hepsinde, hir Ö~ret~en
kadrosunun mevcut olduğunu gördüm. Bu kadro, mahkumların
manevi seviyesini yükseltmek V,3 onları terbiye ederek icap eden
bitgileri vermek hususunda faaliyet göstermektedir.

Bu meyarıda Fransa hapishanelerinden bir kısmının müdürleri,
ayni müess~senin -eski öğre(menlerinden müteşekkild ir. "?~un se·
neler muallimlik ettiği bir hapishanenin müdürlüğüne getırılenler9

terbiye sahasındaki geniş tecrübeler inin meyvelerini çabuk alırlar.
Fransanın en büyük ve yeni hapisanesi olan. "Les FreSUf:.'5" İn

hugünkü müaü~'ü M. Fat'ge, ayni müessesenin öğretmeni idi. Ba-
na hapisaneyi g'3zdirmek ve onun teşkilatı ile, idaresi ha~l~ınJa
.istediğim malumatı vermek hususunda gö~terdiği hüyük Kahıhy~te
hayran kaldım. Sanki allesi efradındaumış gilıi, h~r m'l.hı~u.m ıle
aştı ayrı meşguldü. Mahkümlarla görüştüm. Hepsi kendisindeu
memnundu. V?:ı'~feoinJ('kİ bu muvaffakiyeti, ö;;'.'etmenlik ile geçen
Uzun <rüülerinİn tecrübesine borçlu olduğunu ~öylc:;mi§ti.

~ı~desef bızim hapisaneleıimizde henüz resmi bir öğre~men
kadrosu mevcut deüildir, Bu yüzden, ceza. infaz-nda es ıs olan ter-
hjy~ ve ıslah g1yesinin tahakkuka müşkül görünnyoj" Zira hapis-
hanerniz Ieki mahkümlardan takriben %90 ı cahilJir.

Mesela Ordu Merkez hapisanesinde yüksek tah-il gören 1, orta
tahsil gören 7 ve ilk tahei! ğö •.en de 3 kişiden ib'lfettir. VaE-atİ
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mahkum ve mevkuf adedi 200 olduğuna göre, mektepte okumuş
olanların adedi cahillere nazaran % 5 tir .. Bu netice, hiç şüphesiz
ki, parlak dt;~ildir.

Cahil olan bu büyük kütleyi okurmak için, halkevimizin ve
maarif idaresinin yardımlarina muhtacız. Bu husustaki teşebbüsle-
rimi iyi karşılıyau Halkevi reisi Dt. Y. Karamustafa. bize en muk-
tedir öğı'etmenlerden birini tahsis etti. Fakat bu kıymetli ve ha-
miyetli öğretmen, resmi vazife saatları haricinde kalan pek az
vaktını hapisaneye verebiliyor. Ve adeta hiç devam edemiyor. Ma-
arif müdürümüz de, bir terbiyeciye yakışan alakasile. bu ihtiyacı-
mızın üzerinde durdu. Fakat okullardaki faaliyet mevsiminin de-
vamı hasebile bu alaka, fiili sahadaki tesirini gösteremedi. .

. Okuma i yacmağı iyi öğrenmiş olan mahkumların ruhlarına tesir
etmek imkanları kolaylaşır. Kitap, bu hususta pek iyi bir vasıradır.
Mahkumların işine yarıyahilecek evsafı haiz kitaplar, Avrupa ha-
pishaaelerinde tasnif edilmiştir. Orada her hapisanerıin, bu kabil
eserlerle dolu bir kütüphanesi vardır. Zira. hapisanede kitap, ek-
mekten daha ön planda gelir.

Biz de Ordu hapisanesinde hir kütüphanenin çekirdeğini tesise
çalışıyoruz. Fakat bu kolay bir iş değildir. Zira paramız olmadığı
gibi, hapisane için kitap teberruğ etmek isteyen kimselere de te-
sadüf edemiyoruz. Bundan dolayı cesaretimiz krrılmam ıştır. Bu i~-
te de halkevimizin alakasını görüyoruz. .

Eldeki kitaplardan istifade edebilecek manevi seviyeye erişmiş
mahkürr larımız pek azdır. Kitap adedini artırırken bu manevi se-
viyeyi de yükseltmeğe uğraşıyoruz.

Bu kültür seviyesini arttırmak hususunda bizimle omuz omuza
çalı~mağı bedava göze alabilecek idealist öğretmenleri nerde bul-
mal.? Hiçbir şey mukabilinde olmıyarak, hapisaneye girip bu za-
vallı insanları okutmak ve onların ruhlarını değiştirmek için ken-
dinde kuvvet bulacak bu kıratta öğretmenlere ne kadar ihtiyacımız
var?. Gerçi bunlara kuru bir teşekkürden başka verecek bir şey
yokıut. Onu biliyorum. Fakat onların kendi vicdanlarından ala-
caklan mükafat, maddi hi!; bir şeyle ödenemiyecek kadar ebedi
olacaktar. Mahkümu kötülüğe sevk etmiş olan fena ruhu kaz'ıyıp,
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bİr daha 'cemiyetin rahatını bozmıyacak iyi, ad am ruhu ikame
etmek, bir idealiste gurur verebilecek en müke mmel bir neticedir.

_Faydasına inandığım bir kiabı okuyup an1ıyabafcek·kimE;:~leriu·
hapishanede bulunmadışm, görrlüğiim zamanki te essürün, sonsuz
oldu. Hayatta iyi insanların rolü ne ise, hapisanede iyi kitapların
rolü de odur. Avrupa hapishane!erindeki mahkfımlarm elinde ge.
zen kitaplar ın başıuda, maruf ıtalyan edibi Silvio Pellico 'nun
" Mes. prisons " adlı kitabi. gelir.

Eo büyük keder ve felaketler karşısında bile, hiç bir ruhi
za'üfa diiçar olmadan, iradenin öz kuvvetile mukavemet mero.ll«-
rIIlI "eren bu kitabı, yalnız mahpuslara değil, herkese tavsiye:
ederim. Kitabın en büyük avantajı, hapishanelerde bizzat yaşarı .
mış olan vak'aları ele al ması dır. İşte bu kitabın tercenıesine, Ordu
Halkevi kütüphanesinde tesadüf ettiğim zaman çok sevindim. Ve
O'1U hemen alarak hapishaneye ge~irdim_ Aradan iki ay geçince,
kitap bakkındaki inribalarrm öğrenmek için, onu okumuş olanlada
temas ettim. Koskoca hapishanede bunu okumuş olarak karşıma
ancak üç kişi çıktı. O andaki teessürümün büyük olduğunu itiraf
etmeliyim. Her satırını. okuyup ezberlemelerini bile istediğim bir
kıtabın 200 kişi arasında üç kişi tarafından' ele alınabilmesi hadi-
sesi, bana, önünde bulunduğumuz YOkUŞUlt - çeıinliğini gösterdi.
Kendi mesaimin ne kadar nfiçiz ve cemiyetin bu işteki müşre re k
vardıunna ne derece ihtiyacımız bulunduğunu bir daha düşündüm.

Allaha çok şükür, bizim mücrimlertmizin iyi ve faydalı söze
kar~ı olan itirnad we alakası -ölmemiştir. Kitaplar vasıtasile elde
edeınedjğimiz müsbet neticeleri sözle elde etmemiz mümkündür.
Söz vasıtasile mahkumların ruhlarına inmek tecrübesi, Ordu ha-
pishanesindeki mesaimiziu . direğini teşkil etmektedir, Şayet yanı.
başımızda Bir de özretmen kadrosu olsa idi, mahkumların ruhlarını
hedef tutarı nıesai;iz, çok daha çabuk inkişaf ederdi. Fakat biz
her· türlü imkansızhklarr hesaba katarak: ve asla hayale kapılmadan,
bu kadarla da iktifa etmesini ve neticeyi sabırla beklemesini bili
.Yoruz. (1)

Mahkumlanmız da. h;ç olmazsa ne yapmak istediğimizi ve

(1) Krinıinol oji, s. 123, Mehmet Ali Sebiile
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kendilerinden neler beklediğimizi pek İyi biliyorlar, Ve bu uğurda
muvaffak olmamız için ellerinden gelenlerin fazlasını Lite yapı·
yorlar.

Zira takdir ediyorlar ki. bizim muvaffak olmamız, maddi ve
manevi ıztıraplarını azaltacak, ve cemiyetin gelecekteki huzur ve
sükünunu garanti edecektir. Bir müdelci umumi sıfntile, bizim de
istediğimiz zaten bundan fazlası değildir. Köy ve Şehir Cürümleri

Cürrnün umumi sebep V~ arnilleri arasında coğrafi mıntakanı n

da e hemrnivet li bir rolü vardır'.

Bazı müellifler, köy ve şehir kr iminalitesi diye ayrı avrı ik i
nevi cürüm kategorisi mevcut olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bilhassa
Fransız alimlerinden Tard, bu iki nevi krinıinalitenin kendisine
mahsus vasıfları bile olduğunu ortaya atmıştır. Mesela, köy cürüm-
lerinin sert, kaba. Vf; haşin olmasına mukabil şehir cürümlerin in
daha yumuşak, hesaplı ve ustatıkb işlenmekıe olduğu noktası üze-
rinde durmuştur.

Fransız istatistikleri, köy ve şehir kriminalitesİ arasında aşağı
yakarı bil' müsavat olduğunu göstermektedir. İtalya'da ise, rakam-
lar şehrin aleyhinde neticeler vermektedir. Fakat bu rakamlara
dayanarak İtalya'da, şeh ir kriminalitesinin köye nazaran daha fazla
olduğunu iddiaya imkan yoktur. Zira İstatistikler, cürümleri işlen.
dikteri yere göre tasnif ederler. Ve mücrimlerin daimi ikametkab-
larını araştırmaslar. Halbuki haftauru muayyen günlerinde alış ve-
fiş için, veya başka sebepler yüzünden köyden şehre gelenlerin
işlediIderi memnü fiiller, şehir istatistiklerine geçer, ve onları ka-

.bartıl'. Bundan başka köylerde ikamet eden halk, şehirde oturan·
larrlan çok daha fazladır. Bu büyük kitlenin işliyeceği cürümler de
hittabi, şehirde ikamet edenlerden fazla olacaktır.

Bazı müellifIer de prensip itibarile, köylülerin şehirkilere na-
~aran daha ziyade hak mefhumuna bağlı olduklarını beyan ederler.
Fakat böyle bir mülahazayı haklı gösterecek rakamlar gösterruiyor-
-tar.
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Kriminoloji ilmi, bu iddia ye:' mülahazaları ve iki nev]
kategorisi fikrini kabul etmemektedir.

Yalnız bazı nevi cürümlerin sadece köy veya şehirde işlen-ne.
leri itibarile, bunun üzerinde lıir takıuı mülahazalar yürüt ek
mümkündür. Faraza, bizde radyo kanununa muhalif hareketler;
daima şeh irl iler arasında işlerınıektedir. Adlive dosvaları bu kabil
fii'lleriu failleri arasında köylülerin bulunmadığını gö"teıljr. Huuun
sebebi, bizde radyonun henüz köye gitmemesidjr. Bundan başka,
çocuk düşürme fiilierinin de sadece .şehir kadınları tarafıudan viş-
Iendiği görülmektedir. Çocuk düşünneğe mahsus vasıta ve imkan-
ların köyde mevcut bulunmaması ve köy kadnu oın ıebrike şayau
mantaliresi ile bunun sebebini izah edebilirlz. .

Çocuk düşürmek istiyen bir kadın, bir doktor
bir takım lüzu~lu ilaç ve aletiere muhtaçtır. Şehir kadının ıu em-
rinde olan .bu vasrta ve imkanlar. küy kadınunu elinde mevcut.
değildir. Bundan başka bizim köylü kadıularnnız, her ne pahasına
olursa olsun, çocuk doğurmak an çekinmezler. Zira onun içi:ı ço-
cuk, ana olmanın en büyük ve şerefli bil' delilidir. Bu . iti barla
indinde çocuk düşürmek hem ayıp, hem de günah bir harekettir.
Zaten insanları cürüm işlemekten alıkoyan sadece ceza müeyyidesi

.ve kanun korkusu değildir. Ayıp ve gihıah. yani ahlak ve din
mefhumlaruıa bağhhktır ki, iusanlarr cürüru salıası içine girmeku

ten menueder.

. Bundan mada, rakamlar, bazı cürümlcrin daha ziyade '
bazısının da köyde işlendiğini göstP,rir.

Mesela, Ordu'da. adam öldürme, ağır yaralama.
kaçırmak ve' ırza ' geçmek fiilieri ekserivetie köyde ~e hırsızlık
kumar, 'sarhoşlulc, hafif yaralama. sövme, h~karet suçları d'ı şehirde
işlenir, ..,

•

Elimizdeki dosyalar ve CezaevılıJeki mahkürulaıın durumu,
bize DU kanaari vermektedir. Fakat kanaatlaru.nzr sadece adiiyeye
düşen vakalar ve cezaevine gi;en milerimler üzerinde yürütürse
hat-ıya düşeriz. İşlendik leri halde adliyeye In ti kal et m iyeı had ise-

.~\.. .'

/.

leri de hesaba katmak icap eder. Mesela Ordu'nun köylerinde bir
çok ağır yaralarn;), sövme ve hakaret fıilieri de vııkubuldniYu haldeo ~
Lu suçlara hedef olanlar bize şikayetlerini bildirmek üzere şehre
gelmezler. Sahilden itibaren yüzlerce kilometre içerde işlenen hu
fiillerden dohyı şikayet İçin şehre geLııek ve davayı rr::ahkeınede
sonuna kada i· takip etmek kolay değildir. U/lun için hu fiil!ere
hedef olanlar, ya hiç ses çıkarmazlar. y: hutta işi a ı:abrıııda hal-
lederler. Her iki halde de bunlar, ölüm ile rıetice.1cnmedjği tokdir-
de Allah, ile kul arasında kalır. Ve istatistik ihninin gözl~rinden
kaça!'.

Sarhoşluk <..1-:\öyledir. Alkolabnların şehirde bağırıp çağırması
çabuk duyulur." Ve zabıt-ımn miidahalesin i icabettirir. Halbuki köy-
de işlenen bu kabil hadiseler kimsenin gözüne çarpmaz.

. Kuinar da bövleIir. OUUi; için köy ve ş,dıır cürümleri üzerin-
de fik ir beyan ederken, sadece .kuru isıattsriklere bakarak hüküm
vermek ve netice çıkarmak yanlış ve hatalıdır.

Ayrıca istatistik ihni, kar'ileşmiş mahküm iye: hüldimlcrini ele
almaktadır. Beraer, sukut veya müruru zamarı gibi 'hükme man i
oları s=hepleı-i nıütalüa etmez.

Memleketiuıizde ceza .lavalarrmn ıalik ıen talika uzrauıaeı vii-. o J

ZÜi;\:~n senelerce uzaması, mücrimieriu ekrneirin» vaiY sürmektedir." _ tl

Bu ) üzden onisr işledi/deri cürümlerden dolayı beraet, sukur, mü-
ruru zamatı gibi can kurtaran sirnitleri sayesin-le yakalarını kur
tarmaktadll:lar~ Onun için köylülerin, saatlare.ı uzak mesafeucu ya-
yo.ı olarak ınehkemeleri ve senc lerce devam eden davalarını takip
etmeleri mümkün degildir. Köy!J, çoluk çocuğunun r ızkmı veren
toprağının başında kalmasını tercih -xler. Halbuki mahkemede
açtığı sövme, hakaret, ızrar, tehdit ve dövınek gibi davalarrtı du-
ruşmalarmda hazır bulunmazsa, bu davalar otomatik olarak düş ~r
ve üstelik mahkeme harç ve ınasraftarı da kendisine yüklerilir.

Mllhkcmd(:ril1. 1':1" İ!\.İ celsede son a erıııiyecegini bilen köylüler,
hiç dava açmazlar. Ve tecavüzü sineye çekeı ler. Bu neticeyi kes-
tiremiyen ler, heşou defa mahkemeye gelip giuerJel'. Hüküm çıkma-
dığını g01:ünce işin arkasını bırakırlar.
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İstatistik ilmi köyde işlenen sövme, hakaret, ızrar ve müeseir
. fiil gibi suçlarm jşlenmediğ~ni k.aydeder. Bu rakamlara istinaden
yazı yazanlar d a bazı müsbet ve gönüle ferahhk veren nazari ne-
ticeler çıkarırlar. İşin içinde olanlar, bu kuru rakam ve çıkarılan
neticeler önünde aldanmaz.

Ordu köylerinde İşlenen hir curum nevi vardır ki, adeta kor-
kunç bir hal almaktadır. Bu, fıudık toplama mevsiminde g~rebi ile
işlenen yaralama cürürnlerirlir. O mevsimde bizim dairemiz. yüzleri,
başları ve vücutları girehi :ile parçalanmış insanlarla dolup boşalır.
Bunların arasında gözleri çıkarrlrmş, burunları ve kulaldarı kesil-
miş, çeneleri parçalanmiş ve el ve ayak kemikleri kırılmış insan-
lar çoktur. Onları hekime muayene için sevk ve . neticeye göre
mücrimler- hakkında muamele ifa ederiz.

. Bu hadiselpr ekseriya arazinin üzer in de hak iddiasından ileri
gelir. Esaslı şekilde' tefrik ve mülkiyeri sağlam kaidelere istinaden
tayin ve taksim edilmemiş olan bı: çeşit arazide oturanlar, birbiri-
nin hayat ve sıhhatlarırıa kasdetmektedirler. Bunun önüne geçmek
için hiç şüphesiz ki, çok etrafh tedbirler. almak icabeder. Her fın-
dık mevsiminde verilen bir çok kurbanlar, bize bu tedbirlerin
biran evvel alınması lüzu m un u açı kça göstermektedir. Nitekim biz,'
bir Müddeiumumi sıfatı ile, elimizdeki salahiyerlere istinaden al-
mış olduğumuz bazı tedbirlerin müsbet neticelerine şahit oluyoruz.
Bu sayede 1942 senesinde işlenen bu kabil fiillerle, ] 943 serıesin-
de işlenmiş olanlar arasında ehemmiyetli bir fark hasıl olmuştur.
~u farkın 1944 senesinde daha ziyade göze çarpacağını ümit ede-
rım.

Bu teribirlerin nelerden ibaret olduğunu, bu yazımızın mahdut
olan sahası içinde rafsilen izaha imkan yoktur. Bu, daha ziyade
cürümle mücadele mevzuunu alakadar eder.

Kadınlar tarafından işlenen cürümler
K~i~inolojide, cürmiin ferdi sebeb ve ami lleri arasında, cinsiyet

demuhım roller almaktadır. .

. Eski devirlerde cürürn, daha ziyade erkeğe mahsus bir fiil te-
Jakki edilireli. Kadınlar, ya kendi kendileeini öldürürler, yahut da,
cürüm mevzuu olurlardı. Fakat pek nadir haller müstesna olmak
üzere, asla cürüm işleruezlerdi.

Ifilahara kadın; erkeğe yardımcı vaaiyette cürüm sahasına dahil
olmağa başlamıştır.

Nihayet zaman, hayatın şartlarıuı da deği~tirJi. Artrk' kadın da.
erkek hayatına ortak oldu. Bu müsavi iştirak, kadınjfi da, krimi-
nalite önünde mevki almasını intaç etti. Bununla beraber, cürüm
sahasına girii itibarile, hiçbir zaman kadın 1[, erkek' arasında bir
müsavat göze çarpmamı~tır. 1902 senesinde, Fransa'da mahkeme
önüne sevkolunan kadınların mıktarı erkeklere nazaran 0/ 13• /0 ,

Belçika'da % 33, İtalya'da % 34 ve Mısır'da % 5 dir.

Krimiuel istatistik bize, münhasıran kadınlar tarafından işlenen
bazı cürüm nevileri vermektedir. Mesela, 188l--1891 seneleri ara-
sında Almanya'da işlenen 100 çocuk öldürme vak'asından cümle-
einin kadınlar tarafından ika edildiği görülmüştür. 100 çocuk terki
~ül'münden, 84 Ü, ve 100 çocuk düşürme fiilin de 81 i, kadııılarca
ışlen miştir,

Kadm larm curum mevzuuna girmeleri, onların i.Çtim.:ıi hayatta
elde etrikleri haklar1a sıkı sıkıya alakadardır. Bu. husustaki rakam-
lar, kadıntarm sosyal hayattaki mevk+lerin i gösteren en açık be- :
Jirtilerdir. K etI et' e göre, şark ve garp kadını tarafından
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jşleı;ıcn cürümler arasındaki büyük fark, onların sosyal sahadaki
mevki ve haklarını göstermektedir.

l\lemleketimizio kadın larr, bütün medeni ve sosyal haklarına
sahiptir. Bununla beraber cürüm muvacehesiudeki vaziyetleri, garp
kadınına nazaran farklıdır. Zira memleketimizin kadınları, henüz
hayatın her safhasında fiilen erkezin faaliyetine iştirak edememiş-
tir. Bu meyanda hakim, nıeb'us, avukat ye memur kadınlarrrmz
vardır, Fakat kunduracı, kasap, balıkçı ve gemici karlınlara rast-
gelmiyoruz. Halbuki, Avrupada bu ağır sanatlan da erkekler gibi
Ha eden kadınlara tesadüf edilmektedir.

Bittabi zor ve kolay, hayatın bütün 'faaliyet
lere uyamıyan kadıularunız, ekseriya memn»
kalmaktadırlar.

Şehir kadınının, köy kadınına nisbetle daha ziyade cürüm sa-
hasına girdiği, elimizdeki dosyalardan anlaşılmaktadır. Şehir kadını,
en ziyade hakaret ve hırsızlık gibi şerefe ve mala tecavüz "suçla-
rmdan dolayı hakirnin huzuruna gelmektedir. Bundan başka, ço·
cuk düşürme ve çocuk ıerki cürürnleri de mebzulen ika edilmek-
tedir. Bilhassa analık vazifelerinden kaçınmayı ıazammun eden
çocuk düşürme cürümleri, eski Türk an'anesine hiç uygun düşme-
rnektedir. Gözümüzde~ kaçan ve Allrıh ile kul arasmda kalan bü-
tün çocuk düşürme vak'alarını hakkile tesbit etmek imkanı mevcut
olsa, husule gelecek rakam karşısında, dehşete düşerdik. Maalesef
şehir sosyetesi, kadınlarrmızıu bu çeşit cürümlerini yavaş yavaş
müsamaha ile. telakkiye başlamıştır. Irkımızuı bekasını tehdit eden
bu şehir mantalitesini köklinden kaxıyacak sosyal tedbirleri almak
zorundayız.

Allaha fok şükür ki köy kadını, henüz bu mantalitenin ve
bu cürümlerin tesir sahası dışında kalmaktadır. Tarh ve bahçe iş'
lerinde o, kazma ve küreği erkeğin' tenbel elinden al mış ve en
ağır yüklerin altına ouaızlannı uzatmıştır. Bu suretle almteri dö-
kerekkazandığı pardnın hemen hepsini er.keğiııe vermektedir.
Erkek ise hu parayı kolayca harcamaktadır.

Ordu'da fındık mabs~lünü toplama mevsim iede kadm işçin,n

sahalarmda erkek-
fiillerin dışında
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adedi erkeğe nazaran çok daha fazla kabarıkur. Buna rağmen
"Cirebi., İ1e başları VEya vücudan yaralı olarak adliyeye baş vu-
ranlardan pek azı kadından şikayet etmektedir. Demek ki, kadın
erkeğe nazaran daha fazla işin içinde olmasına rağmen, cürüm sa.
hası dışında kalmaktadır. Bunun bakiki sebeplerini tahlil edebile-
cek müstakil bir etüd hazırlamaktayız.

Ordu'da kadın ile erkek kriminalitesi arasındaki büyük farkı
görmek için merkez cezaevinin her iki cinse ait mevcudunu göz-
den geçirmek kafidi r. Ordu'da cezaevi erkek mevcudu vasari 20G
arasında olduğu halde kadınların mevcudu heırie~ hiçbir zaman 10
rakamını tecavüz etmemiştir. Bu, 20 nin ı e, nisbeti demektir,

Bu iki rakam arasındaki l>üyük nisbeti, sadece Ordu kadınla-
rının sosyal ve iş hayatına iştirak etmemiş olmalarile izah etmek
kabil de.ğ'ildir. Bu. işte biraz da, Ordu kadmlsrmın ahlak mefhu-
muna v;rdikleri mana ve ehemmiyetin de tesiri vardır. Zira, bili-
yoruz ki, insanı eürüm işlemekten alıkoyan ~ey, kanun ~orkusun-
dan ziyade ahlak müeyyidesidir. Bu işte ahlak müeyyidesi za'fa
Uğradığı zaman, kanun korkusu ikinci planda kahr.

İşte Ordu mahkemelerine intikal eden cüriim hadiselerinin fa-
illeri arasında kadınlara pek az tesadüf edilmesi sebebi, kanaati-
mizce budur.

Alel'umum' memleket ıcadıniarımızın bağlı bulunduğu bu ahlak
ve .fazilet müeyyidesiui takviye edecek tetbirleri almakta gecikme-
meliyiz. Zira içinde bulunduğumuz harp, en ziyade bu ahlak un-,
Burun u tesir sahası içine alınış bulunmaktadır.

i,

•



Kumann cürümlere tesiri
Cürmün umumi sebepleri' arasında, kumarın önemli bir mevkii

vardır. Beşeriyerin her devrinde baht ve talih oyunlannın insan
: ruhundaki akislerine tesadüf edilmiştir. O itibarla, kumarın tarihi"
insanlık tarihi kadar eskidir. O tarih boyunca, kumarın kurbanlan
ise belki de hiç bir harbın sebep olamıyacağı büyük bir miktara
varmı§tır.

Kumar oynamağı itiyad edinen fertten her şey bekleni~. O,
kendisi için olduğu kadar, başkaları için de, teplike menbaıdır.

Kumann zararlarını, pedagoji veya sosyoloji bakımından ele
alacak değilim. Onun insan vücuduna ve ruhuna yaptığı kötülük-
leri de hesaba kannıyacağım. Ben yalnız, onun kriminoloji saha-
sındaki tesirlerini kısaca tebarüz ettirmeğe çalışacağım.

Kumar, en az iki kişi arasında mevzubahis olabilir. Kumara.
iştirak edebileceklerin, ,oyunun karakterine göre, sayısını tayin et-
mek güçtiir. Fakat. kumar vesilesi ile bir araya gelen insaıılann
sayisı ne olursa olsun, onların muhiti, daima bir cürüm sahası,
olmaf's :namzettir.

Sabahleyin evinden çıkan bir fert, ogün akşama kadar bir cü-
rüm işlemiyeceğine dair, nefsine karşı l3ÖZ verebilir. Fakat, başkası-.
nın tecavüzüne maruz kalmıyacağmı garanti edemediği gibi, suç'
işlemiyeceğini de garanti edemez. ,Zira, kumar muhiti, insanın ira-
desini selp edebilir. Oradaki ruh atmosferi içinde, irade kendi ro'
lünü oynıyamaz. .

Efimizdeki dosyalar, kumar masasında hayatını, srhhatını, şere-:
fini ve maddi servetini bırakanların maceralarile doludur.

~.

Kriminoloji, sadece kumar sırasın~~ ~~~il~b.ilq~~8..akuman mü-
teakip cereyan eden hadiselerle aıaka~~,~r.

Hayatını kumar y~zündeD kaybeden adam, kimseden birşey js~.

temez, Eğer hayatına, kendi kendisine .nihayet vermedise, cinayet
.davalaı ına bir yeni rakam ilave edilir. Insanı ölüme kadar götür.
müş yaralama vak'aları, daha fazla işlenir. Haysiyet ve şerefe teca-
vüzü tazammun eden cürüm failleri arasında kadınlara da rast
;gelinmektedir. Çürıkü maalesef, kadının kumara karşı Ipıilası, er-
keğin iptilasından aşağı kalmamaktadır. Kadın sinirleri ise. çok
küçük ve' ehemmi yetsiz hadiseler karşısında bozulur. Ve kadın ko-
laylıkla cürüm sahası içine girer.

i

Kriminolojiyi alakadar eden şey, kumarın asıl maddi kayıpları.
<dır. İşte bu 'maddi kayıpları cemiyet içinde telafi etmek zorunda
kalan fert, yekünu büyük bir yer tutan adliye dosvalarında mev-
cut suçları işler. Bu suçlar, o fertlerin karakterine Vf> işine göre
değişir. Hırsızlık, dolandırıcıhk, emniyeti suiistimal, zimmet, ihti-
las ve irtikap gibi suçlar, kalbur üstünde kalan fiillerdir. Ceza
kanununun çerçevesindek i diğer f.iiller de nadir <değildir.

Kriminolojide, büyük insan kütlelerini sürükliyen ve alakadar
-eden küçük mıkyastaki kumar, bilhassa tehlikelidir. 'v-

Bır çok insanlar, başkalarının sırtından geçinmeği severler. Blİ

bal, onların iliklerine kadar işlemiştir, Alınteri dökerek elde edi-
len bir kazanca, onların iltifadan azdır. Hele ekonomi şartlarına
riayet ederek, refaha kavuşmak yerine, küçük bir para ile birden-
bire zengin olmak ıemayülü onları sarhoş eder.

Fakat şurası muhakkaktır ki, zahmetsizce refaha 'kavuşmak ve
'çalışmadan günün ihtiyaçlarını temin etmek imkanı, kat'i bir for-
mül halinde, henüz kimse tarafından keşledilmemiştir. Zira, şans
Ve talie devamlı surette hükmetmek, hiçbir İnsanın harcı değildir.
İşte kumarın insan hayatmda oynadığı menfi rolün de sebebi budur.

Avrupa'da, a§8ğı yukarı her zümre halkın taliini deniyebileceği
rnueyyen kumar nevileri vardır. Hatta, kumarın muayyen şekille-
rile maruf olan şehir'ler bile mevcuttur. Kesesine güvenen, o §e-
hirlere akın eder~k taliini tecrübe eder. .
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Memleketimizde entellektüel zümrenin taliini denediği milşte-
rek bir oyun var. Poker. Bu 'oyun, son seneler zarfında, çok re-
vaç bulmuştur. Bunun bilhassa aile muhitlerinde uyandırdığı aHik.ıı"
kr~ . loji sahasına intikal eden çok kötü neticelerin doğmasma
sebebi yet vermektedir.

Pokerin oynandığı husus] evler, Ceza Kanununun tarifatı dai··
resindc, umuma mahsus veya uruuma açık yerlerden madud olma-
dığınJan, hemen hemen adli zabıtanın ve Müddeiumuminin kontroL.
ve mürakabesi hududu haricinde kalmaktadır, Bu hal da, bu ku-
mar nevinin yayılmasını intaç etmektedir. Bu yayılma hadisesi ise,
bütçesi mütevazi olan aile ocaklarının aleyhinde neticeler doğur-
maktadır.

Bundan başka} ,memleketimizde, bilhassa kahve ve gazinolarda.
oynanan zar, tavla ve iskambil gibi oyunlar da, geniş halk kütle-
Ieleri tarafından oynanmaktadır. Bunların da kurbanları mühim.
yekünlara baliğ olmaktadır. ,

Ordu vılayetinde, normalin üstünde kumar oynanmaktadır. Bu-
nun sebebi, işsizlik ve memlekette eğlence hayatının mevcut ol-
mamasıdır. Büyük bir halk kütlesinin maişet vasıtası olan fındık,
senenin muayyen mevsiminde toplanır ve satılır. Diğer mevsimlerde
hoş kalan fert, elindeki parayı faideli surette sarfedecek imkan'
bulamayınca, onu kurnara yatırır.

Ordu'da, hiçbir' medeni eğlence vasıtası yoktur. 0, bir sinema-
dan bile mahrumdu~. Bu itibarla gece, insanların ruhları üzerine
bir kabus gibi çökmektedir. Gece kuman, kısmen de bu ümitsiz-
lik yüzünden 'başgöstermektedir. Gerçi Halkevi. elindeki müsait
binadan ıstifade ederek, şehrin bu ihtiyacım tatmin etmeğe çalış-
maktadır. Fakat sinemasız bir şehirde, bu yapılanlar kafi .değildir.
Geceleri' ve' tatil gün lerinde halkı ve bilbasea g~nçliği oyalıyacak,.
onları kumar gibi kötü düşüncelerden uzaklaşuracak çareler aramak
icabeder. Hele, deniz ve kara sporlarının Ordu'daki kifayetsizliği;
gözle görülec~k vaziyettedir.

İşte kumarla mücadeleyi, sader ~ kanunun sırtına yiikl2mek ye-
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rice, yukar-da _.•ayılan müsbet ve önleyici tedbirlere başvurmak
suretile idare etmek lazımdır. Bir kahveyi basarak beşon kişiyi
ı:rıahkeme huzuruna sevketmekten hiçbir şey çıkmaz. Zira. baska
hiçbir şey yapamıyan fert, eski- fiilini tekrardan çekinmez. •

Bu itibarla zecri (Hepıessift tedbirlerden ziyade, kriminolojinin
tavsiye ettiği önley.ci (Preventif) tedbirlere başvurmak icabeder.

Ordu'da gittikçe genişliyen kumar iprilasını .ôulemek için de,
kriminolojinin hu tecrübe olunmuş metodundan istifade etmekten
başka bir çarenin mevcut olmadığı meydandadır.

.r

, .
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Alkolün' cürümlere tesiri
1- Alkol:
Dünyanın her devrinde bir alkol nieselesi olmuş ve kriminali-

tenin en faal faktürleri meyanında sayılmıştır. Onun için bir çok
müellifler, kriminalitenin artması sebepleri arasında, alkole mühim
bir yer ayımnşlardır.

Yine bir kısım müellifler, bazı alkoliklerİn, kendilerini dünya.
ya getirenlerin eseri olduğunu ileri sürmüşlerdir. Alkelik anne,
babanın çocuğu da alkoliktir. Ve bunlar, bir çok ruhi ve uzvi
noksanlarla dağarlar.

Alkolik olan ve olmıyan iki aile üzerinde yapılan tetkikat şu
neticeyi vermiştir: Alkolik olan ailenin 57 çocuğundan 25 i do-
ğumun daha ilk günlerinde ölmüş, 22 sinin akılca zayıf, ve ancak
19 adedinin normalolduğu görülmüştür. .

Alkolik olmıyan ailenin, 50 çocuktan,' ancak beşi ölmüş, ikisi
zekdea geri kalmış ve ikisi de vücutça fena teşekkülle doğmuştur.
Bu mukayese, alkolün rolünü tebarüz ettirmeğe kafidir.

, 2- Alkolün fikri hayat üzerindeki tesiri:
AlkoWn fikri hayat üzerindeki tesir derecesi hakkında hesap

yürütmek güçtür. Bu, daha ziyade, bünye ve -dimağın alkole mu-
kavemet kabiliyeri ile alakadardır. Alkole alışkanlığın ve kültürün
de mukavemet işinde rolü vardır. .

Tetkikatımıza nazaran alkole mukavemet derecesinin, manevi
oJgunluklCl derin bir alakası da mevcuttur. Ayni ya§ ve bünyeye
malik olanlardan bir kısmının şuurunu kaybetmesine mukabil,
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diğp.r kısmının meleke ve
re tla.isah edilebilir.

muhakemesini muhafaza etmesi bu su-

3- Alkol ve ceza mesuliyeti:
AJkolün iki mühim neticesi vardır: Şaheı, ya sarhoş, veya alko-

lik yapar. Sarhoşluk ile alkolizm arasındaki fark büyüktür. 'Mu·
ayyen mıktardan fazla alkol alan herkes sarhoş olur, Devamlı ve
uzun bi~ sarhoşluk, insanı alkolizme götürür. Bu vaziyette bünye
alkole, alkol bünyeye alışır.

Hukukun ceza mevzuatı, cemiyete zarar veren sarhoşluğu men
etmiş ve sarhoşluk anında işlenen fiilleri ceza tehdidi altına al-.
mıştır.

Bazı memleketler ise, alkol kullanmaktan ileri gelmiş müzmin
zehirlenme halinde İşlenen fiilleri cezadan muaf tutmuştur. Bizde
alkolizm, hen üz ilerlemiş bir tehlike halinde olmadığından bu
hüküm kabul edilmemiştir.

4- Alkolizmle mücadele:
Bu mücadelenin, alkohzme karşı önleyici ve alkoliklere kar§l

i8lab eyleyici mahiyette olması, hemen her tarafta kabul edilmiştir.
AlkolU toptan yasak etmek, bütün kötülüklere ve suiisıimalfere
nihayet verir. Fakat bu yasağı tatbik etmek kolay değildir. Şimdiye
kadar bunu denemiş olan milletler, bunun çıkar bir yol olmadı-
ğını anlamışlardır.

Onun için alkolün kötü kullanış tarzını ortadan kaldırmak
çarelerine ba§ vurulmuştur. Alkol derecesi düşük içkilerin ·piyasaya
sürülmesi de tecrübe .olun muştur. Bu tecrübe, cürüm grafiklerinde
düşiiklük kaydetmiştir. Meyhanelerin erken kapatılması da akla
gelmi§tir. Alkollü içkilerin piyasadan kaldırılması da düşünülmüş-
tör. Memur ve işçi maaşlarının hafta ortalarında tediyesi işi de
hesaba katrhmştır.

Bilhassa propaganda yoluna ehemmiyet vermek prensibi kendi-
ni göstermi§tir. Bundan başka, Avrupada halkı meylıanelerden çı-
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karmak için, açık ha ularda konser vermek, spor sahalarında eğ'
lenceler tertip ve seyahat i teşvik etmek bunlara dahildir. BU'seya-
haıi menılekerte yapmak için, ucuz ot?mobil ve motosikletler pi-
yasaya arzetmek imkanları da aranmıştrr. ' .l .

Hiç şüphesiz ki, bu çarelerden hiç birisi alkolizmin köklerini
k~rutmak için başlı başımı İşe . yaramamışıır. Fakat az veya çok
faideler vermiştir. Bütün bu saydıklarırmz, alkoIizmle mücadeleden
ibarettir. Bir de alkoliklerin İslah çareleri vardır ki, bu daha zi-
yade bütçe meselesidir. Evvelce Avrupa'da alkolikler timarhanelera
kapatılırdı, Alkolikler Imralardan.· tahliye edilince, tekrar içmeğe
başlardı. Bilalıara bunlar hastanelere sevk edilmeğe başlandı. Bu
itibarla sarhoşu cezalandırmak yerine, islah ve tedavi etmek mev-
zu'u bahistir. Mustakil kriminolojinin gayesi de budur. Netekim
bil' çokye~i ceza kanunları, bu' yoladoğru teveccüh etmiş bulun-
maktadır. Iki sene evvel yürürlüğe girmiş olan İsviçre ceza kanunu
bu meyandaJır.

5-' .Alkotün memleketimizdeki vaziyeti:
Allaha çok şükür, memleketimizde Avrupadaki manasite

alkolizm mevcut değildir. Daha ziyade sarhoşluk vardır. Alkolik-
lere benzeyen akşamcılarırmzm sayısı da mahduttur.

Bizde alkolizm yok derken, köyü hesaba katıyorum. Zira, köy-
terimizin büy?k ekseriyetinde milli içki olarak henüz " ay ran "
kull~nılmaktadır. Memleketimizin emsalsiz sularile yapılan ayranın
daha uzun müddet bu mevzuu muhafaza etmesini temenni ederiz.

Şu halde, bize düşen il~ vaeifs sarhoşluk ile mücadelevi sadece
kanunun zayıfomuzlarına yüklemek .bir işe yaramaz. Zira. ceza
kaııunumuzda mevcut bu hususa mütedair müeyyide çok gayri ka·
fidir, Sarhoşluktan dolayı mahkemelere sevkedilenler, üç, beş lira
para cezasına mahkum ediJmektedirler. Bu cüz'i paraların da tahsili
senelerce uzamaktadır. Onun için bu mücadele, zabıta ve adliyeyi
yormaktan başka bir netice vermemektedir.

i .

Biz bu işte herşeyden evvel eski güzel adetlerimize dört elle
sarrlnıahvız. Evleninceye kadar erkeklerin, anne babaları önünde
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alkol almamaları adeti, ırkınnzın maddi kudretini - ayakta tutan
büyük meziyetlerden biridir.. Evvelce kadınlar, da -alkol nedir,
hilmezlerdi. Ve a lkol içen bir çocuğu gören herkes, cem iy etin se.
lameti uamına, onu tedip ve terbiyeye saıahiyettard).

Hey hat, şimdi artık -bu giizel aderlerimizin yerlerinde yeller es-
rneğe başlamıştır. Bu ıidetlerimİz]n yerine, henüz bir şey koyama-
madık ve koyamıyacağız. Onun için,· Lizdeki sarhoşluk kurb~nları
günden güne arturaktadır. Bu bıçaklı ve tahanealı sarhoşluğ.un
verdiği büyük kurbanları gösteren hakiki rakamları görebilsek, on-
ların karşısında d~h.şetle geri çekil iriz. Bilhassa rakının .teı kibin-
deki maddeler, tecrübesiz ve kültürsüz dımağları çabuk tahrişe kafi
geliyor.' Bu rtibarla. rakı bizde, cü rümlerin anası gibi telakki edi.
lebilir,.

Irkumzı, bunun büyük afetlerinden korumak için, rakıyı büs-
bütün ortadan kaldırmaktan başka çare görünmiyor. Şarap, bini ve

.diğer içkileri de kullananlar oluyor. Fakat, hakim önüne mücrim
olarak çıkanlardan yüzde doksanının ağızları rakı kokmaktadır.
Elimizdeki dosyalar, gündt:n güne rakı kurbanlarının adedi ile
mütenasip alarak çoğaımıktadır. Onun için halkı, rakrdan başka
olan diğer içkilere alışuracak tedbirleri almalıyız. Memleketimizin
bol ve dünyada emsali bulunmıvan nefis üzümlerinden kendimizeJ ,

mahsus şarap çeşitlerine ehemmiyet vermeliyiz. Bu arada halkıını-
zın rağbet gösterdiği bira imalatını da ihmal etmemeliyiz.

6- Ordu vılayeıinin alkol vaziyetine g~lince:
Ordu'da rakının su gibi içildiğini görüyoruz. Rakının tesirÜe

işlenen cürümlerde de büyük bir inkişaf vardır.
Rakı fiyatlarında vukubulan artışların, sarfiyata tesiri olmamış-

tır. Zaten kriminel istatistik, rakı fiyatlarının artırılması ile, sar-
fiyatının önüne geçilemiyecegini açıkça göstermiştir.

19ıO senesinde Ordu vilayeti dahilinde 16,882 litre rakı sarfe-
dilmiştir. Ayni sene zarfındaki litre fiyatı 190 kuruştan ibaretti.
(1) 1941 senesinde sarfiyat 22,489 Iitreye çıktığı' zaman, fiyat
yine 190 kuruştu. 1942 senesinde, litre fiyan, 310 kuruşa çıkarıl-
dığı halde, sarfiyat azaluıarmş, bilakis 22,665 Iitreye fırlarmştrr,
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Bundan başka litre fiatı 500 kuruşa ytikseldiğİ zaman, sarfiyatın
azaınıası heklenirken 26,198, litreye çıkmıştır. Nihayet içinde bu-
lunduğumuz senenin daha ilk uluayında sarfiyatın 15,272 Iitre gibi

_ büyük bir rakama fırladığı görülmüştür Buna rağmen, litre fiyat·
lan 700 kuruştur. en büyük hadde çıkmıştır. Demek ki, beş sene
zarfında, Iitre .fiyatlarıuda vukubulan muntazam artışlar, sarfiyat
mıktarının da artmasına maui olamamıştır.

Beş sene zarfında, alkolün sebebiyet verdiği cürüm dosyalarının
da. aşağı yukarı şu tempoya uygun bir şekilde arttıği görülıııekte(lir.
İnbisar idaresi tarafından piyasaya arzedilen rakı mı' tan, hiç hir
vakıt ihtiyaca ku.fi gele nemişiir. Onun için zaman zaman Giresun,
Bulancak g,hi verlerden Ordu'ya kaçak suretiyle J akı - idh ıl edil-
diği aulaşılm.şur. Bu yüzden bilhassa 943 senesinde, bu ralnlar
kara ıorsaya intikal etmiş ve fiyatlar, litre başına en aşağı .bir lira
fırlamışur.

Ordu'da şarap ve bira sarfiyatı ehemmiycısizdir. Ve rakı sarfi
yatının arıcak onda bir kadarını tutmaktadır, Bu yüzden şarap ve
biradan müıevellit cürürnlere, hemen hemen, hiç rastlanmamaktadır.

Yalnız Ordu 'da, başka yerde tesadüf etmediğim bir sar hoşl uk
nev'ı vardır. O da, bi'a ve rakın ın ayni zamanda içilmesiuden
mütevellit bir sarhoşluk ki, ekseriya reaksiyonlu neıicelenmektedir,
Burada bir kısım halk, __evvela rakı içer, arkasından da bira alırlar.
Bu teamülün nerden geldiğini ve faidesinin n eden ibaret olduğu
nu henüz anlıyamadım. Yalnız bu suretle sarhoş olanların daba
kolaylıkla cürüm sahasına girdilderini tesbit ettim.

Köy Vi:! - şehir arasındaki rakı -arfiyatı nisbeti, gün geçtiLçe, köy
aleyhinde tecelli etmektedır. Zira, 1940 senesinde köyün rakı sar-
fiyatı, şehre nazaran mıktarın, ancak dörtte birini teşkil ediyordu
Bugün bu mıktar mecnıü sarfiyatın yarısını bulmuştur. Bu, rakı-
nın büyük mikyasta köye dahi girmiş olduğu nu gÖete.rmektedir.
İşte kriminoloji rnuv: eelresinde Lu netice, çok tehlikelidir. Bu ne-
ticeyi deziştır ıe için büyük mücadeleye ihtiyaç vardır. Pazar
gü leri şehırden köye dônen lerin heyhelerini atayıDlZ. En kıymet-
li yükün, rakı şişelerinden ibaret olduğunu görürsünüz. Demek ki
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ı~öylü, şehire getirdiği zahir~~jııi satarak, mukahilinde rakı ahvor
ve evine dö.~üyor .. Buna bir çare LUllU3k mecbııriyetindeyiz. G~;l'çi
alkolden v mütevellit cü.rümle!·e, köylerimizde tesadüf edilenriyor.
D~ha dogrustl, bu kahi] cürümler, mahkemelere intikal etmiyor.
Z~ra, çok uza.k, yerlerde 'ika edilen bu cürüınlerin mağdurları, şi.
kayet etmek ıçın, şehre gelmek zahmet in i ihtiy.,r etmiyorlar. Yoksa
her vaka mahkemelere intikal etmiş olsaydı, meydana gelecek ra-
kamlar karşısında ciddi surette eu dişeve- kapılmamız icaLı('dec~kti.

Alkol ı.lcvhinde bu satrrları yazarken, realiteyi de unutmamak
lazmıdır. FııHhğlııı. 45 kuruştan. fasulyasım 40 kuruştan ve pnta-
tesini de, 30 kuruştan satarak, ceplerini para ile doldurmuş olan
bir adam, eğ~cıımek arzusunu izhar ederse, lıaksızhk mı etmiş olur?

Çalışarak kazanmak nasıl Lir ihı iyaçsa, sarfederek eğlenmek de,
öyle lüzumlu bir ihtiyaçnr. Ordu'da c;alışarak kazanmak için her
türlü imkanlar vardır. Buna ımıkabil l'ğlenmek hususunda en kü-

, çük bil' hizmet mevcut değildir. Memlekette sinema, tiyatro, spor
meydanı gibi vücut ve dımağı işletecek ve ferde heyecan. ve zevk
verecek. hiçbir vasıtaya tesadüf edilerniyor Bu gibi vasıtalardau
mahrum olan gençler. ve yaşltlar, kendilerini rakıva vermekten
başka birşev yapamıyorlar. Telbii zevk ve eğlence yerine, rakı va-
sıtasile sun'i ve tehlikeli zevkler ara a k tadır. Halbuki alkolün
verdiği muvakkat ve sun'i zevkler, ferdi süratle cürüm muhiriue
atar. Üstelik onun sihhatirıi de bozar.

Rc.tkı)'l büsbütün menetmek. veya alkol dereoesiui azaltmak
surctile bundan mütevellü cürümlere nihayet vermek mümkün
değildir. Bnnu tecrübe eden mi llerler, müsbet netice alamarnışlar-
dır, Bu itibarla Ordu'da dahi, ra kı. sarfiyanmn iLc rakrdan müte-
vellit cürürnlerin işlenmesinin önüm' g -çmek kabil değildir. Bmm
temin- hususunda .gösterileeek gayretlzr boşa gitrneğe mahkümdur.
Ancak, şehrin sinema, tiyatro gibi eğlence ihtiyacını tatmin, Halk-
evi ve Belediye faaliyetlerini bu saha üzerinde ıeksif etmek, çok
hayırlı ve müsbet neticelerin doğmasına sebebiyet verİr.

Zaten kriminoloj: de, a lkolizme 1 arşı. önleyici ve alkolik lere
karşı ıslah edici bir mücadeleyi ıawıiye etmektedir.

(1) Bu rakaınl ar, Ordu Lnlıisar \lüdürlüğü tarafl1ldan bize cerilmişıir.


